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 การศึกษาในครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของมนุษย 
ในทีว่างทางสถาปตยกรรมทั้งทางดานกายภาพและ ความหมายในเชงินามธรรม ตลอดจน
แนวความคิดและแนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหว เพื่อตอบสนองการรับรูทีว่างทาง
สถาปตยกรรม ในที่วางสาธารณะทีม่ีการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการใชสอยอยู
ตลอดเวลา ทัง้นี้เพื่อสรางกระบวนการแนวความคิดในการออกแบบและการกาํหนดประโยชนการ
ใชสอยที่ถกูตอง และมีความสอดคลองกบับริบท 
 แนวความคิดการออกแบบการเคลื่อนไหวในสถาปตยกรรม (Motion in Architecture) 
มีการกาํหนดกรอบแนวความคิดในเรื่อง “ความตอเนื่องของที่วาง” (Continuing Space) ซึ่งเปน
กระบวนการสรางการเคลื่อนไหว เปนแนวความคิดหลกัในการสรางความสัมพันธของ
องคประกอบในการรับรูจากประสาทสัมผัส และปจจัยการเกิดการเคลือ่นไหวซึง่ประกอบไปดวย 
มนุษยซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเกิดการเคลื่อนไหว (Movement) สภาพแวดลอมทางกายภาพที่
สงผลตอการเคลื่อนไหว ซึ่งนําไปสูประเดน็ของการเกิดรูปทรง (Form) สภาวะทางสงัคมซึ่งเปน
ตัวกระตุนพฤติกรรมสุการสรางจุดมุงหมายในการเคลื่อนไหวจากกิจกรรม (Activity) นาํมาใชเปน
แนวทางในการออกแบบเพื่อส่ือความหมายผานทวีางทางสถาปตยกรรม 
 ลักษณะภาพรวมของแนวความคิดการเคลือ่นไหวในทีว่างทางสถาปตยกรรมนั้น ได
แสดงใหเหน็ถงึการสรางความตอเนื่องของพื้นที่ จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของที่วาง ที่เกิดจาก
ความแตกตางของรูปแบบการใชพื้นที่และการซอนทับของกิจกรรม ซึ่งเปนแนวความคิดหลักของ
การออกแบบที่วางที่สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานได และสรางการเคลื่อนไหวที่มคีวามสอดคลอง
กับการรับรูความเปนสถานที่จากจินตภาพของบริบทอยางตอเนื่องและเปนลาํดับ จากการกําหนด
ตําแหนงของกจิกรรมตามพฤติกรรมการใชพื้นที่ ซึง่บทสรุปของแนวความคิดมุงเนนที่จะเปน
แนวทางของการออกแบบสถาปตยกรรมรองรับการเคลือ่นไหวและเพือ่การเคลื่อนไหว 
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 This dissertation is to study the theory of human movement in architectural space.  
The topic “Human Movement in Architectural Space” corresponds to its tangible aspects, its 
conceptual aspects, the inspiration, and the concept of designing the movement which 
reflects the perception of the existing architectural space.  There are always movements and 
changes in the utilization of the freely available space.  As a consequence, the proposal is to 
develop the inspiration in designing and utilizing the space together with harmonizing the 
surrounding. 
 The inspiration of designing the “Motion in Architecture” involves continuing space 
and those factors causing the movement.  The “Continuing Space” describes the procedure in 
assembling the movement.  It is also the main model in creating the relationship among those 
factors of perception.  Those factors causing the movement consist of human, tangible 
neighboring, and societal status.  Human creates “movement”.  Tangible neighboring causing 
the movement leads to “form”.  Societal status stimulating the behavior produces the central 
theme of “activity”.  The distribution of the three substances of movement, form, and activity 
develops the design which conclusively represents the architectural space. 
 The concept of “motion in architecture” illustrates the continuity of space and the 
movement.  The continuity of space arises from designing an empty space into the space with 
different forms accompanied by the coinciding activities.  That is also the same concept as 
designing the “make use of” an empty space.  The movement in “motion in architecture” 
continually and respectively complements the perception of neighboring scenes.  Concisely, 
the intention of the dissertation is to conduct an architectural design supporting the movement 
and for the movement itself.   
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 งานวิจยัฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งของ รอง
ศาสตราจารย วีระ อินพนัทัง อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ซึง่ทานไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
อันเปนประโยชนตองานวิจยัมาโดยตลอด บุคคลที่ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก คือ ศาสตราจารย 
เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ตนขาว ปาณินท  อาจารย ดร. อภิรดี เกษมศุข  
อาจารย ชิราวธุ ทพิยพิมานชัย อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ไดกรุณาสละเวลาในการสอบวิทยานพินธในครั้งนี ้
 นอกจากนี ้ผูวจิัยขอขอบคุณ นางสาวเปาวลี พจนปรีชา  นายระพพีัฒน รัตนโชติ  นาย
ฉัตรชัย ดิษดี  นายกมล คําขจร  นายไพบูลย กิตติกูล  นายรุงชัย กรัณยสุกสี  นายประเสริฐ อนนั
ทยานนท สําหรับความรัก กาํลังใจ และความชวยเหลือเปนอยางดีมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อนๆรุน 5 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ทกุทานสาํหรับคําปรึกษาทุกๆดานในการทํา
วิทยานิพนธคร้ังนี ้
 ทายนี ้ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สําหรับโอกาสดานการศึกษา
พรอมกับความรักที่มีใหแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ใหความชวยเหลือซึ่งไมไดกลาวถงึใน
ที่นี้ดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




